
 

1 

support@hpc.iut.ac.ir 

 

 ثبت درخواست سرویس پردازش سریع از مرکز ابررایانش شیخ بهایی  راهنمای

 

به منظور ثبت درخواست جدید سرویس پردازش سریع از مرکز ابررایانش شیخ بهایی ابتدا وارد سامانه مدیریت فرایندها به  

  شده و پس از ورود نام کاربری و کلمه عبور، مظابق شکل زیر از سربرگ فرایندها گزینه »درخواست  bpms.iut.ac.irنشانی  

 سرویس پردازش سریع از مرکز ابررایانش شیخ بهایی« را انتخاب نمایید.

 

 

تکمیل  های آن  به ترتیب بخش با دقت و با انتخاب گزینه فوق، فرم مربوط به مشخصات درخواست باز خواهد شد که بایستی 

 گردند: 

 

اطالعات شخص درخواست دهنده: در این بخش مطابق شکل زیر، کاربر باید مشخصات شخصی خود را وارد نماید. البته   -1

دانشگاه صنعتی اصفهان عمده این اطالعات به صورت سیستمی وارد شده که کاربر باید از صحت آن    وابسته بهبرای کاربران  

ابد. لیکن در هر صورت ورود شماره تماس، رشته تحصیلی، سال ورود و استاد  ها )به ویژه نشانی پست الکترونیکی( اطمینان ی

بر عهده کاربر می دهندگان عضو هیات علمی  مورد اخیر برای درخواست  دو)  باشدراهنما جهت ارجاع و تایید درخواست 

https://bpms.iut.ac.ir/
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شروع تایپ لیست اسامی انطباق   در زمان ورود نام استاد، بادانشجویان و پژوهشگران توجه کنند که . نمایش داده نخواهد شد(

 از این لیست انتخاب گردد. باید حتماً شود که گزینه مورد نظریافته ظاهر می 

 

 

 

دهنده تعیین گردد.  اطالعات مربوط به مشخصات سرویس: در ادامه مشخصات سرویس مورد نظر باید توسط درخواست  -2

افزارهای  توانید لیست نرمرا به همراه نسخه مورد نظر وارد نمایید. می  مورد نظرافزاری  در ابتدا مطابق شکل زیر نام بسته نرم

عامل )ویندوز یا لینوکس( و نسخه آن را  دریافت نمایید. پس از آن نوع سیستم لینکرا از طریق این  نصب شده قبلی در مرکز

عامل انتخاب  چه سیستمبرای لینوکس( تعیین نمایید. چنان  Ubuntu 20.04بیتی برای ویندوز و    64  -   10یا    7)به عنوان مثال  

اگر برای اجرای    شده از نوع لینوکس باشد، بسته به نیاز باید نوع محیط را از بین دو گزینه صرفاً متنی و یا گرافیکی تعیین نماید.

شوند. نیاز نصب شده باشند در کادر بعدی وارد میای خاصی در سیستم به عنوان پیش هها و افزونهافزار مورد نیاز باید بستهنرم

و مطابق  در نهایت در صورت نیاز به اتصال ماشین مورد نظر به اینترنت، گزینه مربوط فعال شده که هزینه آن به صورت مجزا  

اربران وابسته به دانشگاه صنعتی اصفهان از  محاسبه خواهد شد )کهای مرکز فناوری اطالعات دانشگاه صنعتی اصفهان  روال

می  کاربری خود  ایجاد  طریق حساب  تفاوتی  ایشان  برای  گزینه  این  بودن  غیرفعال  یا  فعال  و  باشند  متصل  اینترنت  به  توانند 

 نماید(. نمی

 

 

 

https://hpc.iut.ac.ir/software
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اندازی مجدد و توسعه  مراحل راه  جاری بودنافزارهای مورد نظر: با توجه به  اندازی نرماعالم آمادگی برای مشارکت در راه  -3

مورد نظر کاربر در سرویس موجود نباشد. لذا کاربر با انتخاب سه گزینه موجود در  افزار ها در مرکز، ممکن است نرمسرویس 

 نماید:شکل زیر، به ترتیب یکی از سه حالت زیر را انتخاب می

عامل مورد نظر بر روی آن نصب است را دریافت و خود اقدام به نصب  ین که صرفاً نسخه پایه سیستمکاربر یک ماش  -الف

 افزارها مسئولیتی نخواهد داشت. افزارها و بهره برداری از سرویس می نماید. مرکز در قبال نصب صحیح نرمنرم

اندازی سیستم نموده و پس از تکمیل  افزار و راهصب نرمکاربر در تعامل با مرکز و با کمک نیروهای پشتیبان مرکز اقدام به ن  -ب

 افزارهای موجود در مرکز ثبت خواهد شد. اندازی، نرم افزار مورد نظر جهت ارائه به سایر کاربران در لیست نرمراه

 اندازی سرویس توسط مرکز یا سایر کاربران منتظر بماند.کاربر بایستی تا زمان نصب و راه -پ

 

 

 

سازی و  ها، حافظه، فضای ذخیرهت پردازشی سرویس مورد نظر: در بخش بعد مطابق شکل زیر کاربر تعداد هستهمشخصا   -4

 پردازنده گرافیکی مورد نیاز خود را تعیین می نماید.

 

 

 

مورد  های  به منظور انتخاب نوع سرویس و تعداد پردازندهکاربر بایستی بر اساس نیاز خود موارد فوق را با دقت تعیین نماید.  

در مواردی که سرویس با عنوان  . دقت شود  توجه نمود  لینکدر این  توان به نمودار مقایسه توان پردازشی سرویس  نظر می

https://hpc.iut.ac.ir/service_rating
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روز متوالی کمتر از نیمی از منابع تخصیص   3چه میزان کاربستگی منابع در طول مدت ص مشخص شده است، چنان شرایط خا

داده شده باشد، مرکز در شرایط ترافیک باالی تقاضا حق دارد، سرویس ارائه شده را به منظور ارائه سرویس به عموم تنزل 

گیرنده به عنوان اعتبار ذخیره خواهد  جدید تا پایان دوره در حساب سرویس دهد. در این شرایط مابه التفاوت هزینه سرویس  

 شد.

گیگابایت    2فرض به ازای هر هسته  گردد که هر سیستم به صورت پیش سازی تاکید میدر مورد حافظه اصلی و فضای ذخیره

 ن بخش مازاد بر این مقادیر هستند.سازی داشته و مقادیر تعیین شده در ای گیگابایت فضای ذخیره 100حافظه اصلی و در کل 

 

تعیین زمان و تایید مبلغ سرویس: در پایان با تعیین زمان مورد نیاز جهت استفاده از سرویس بر حسب تعداد روز، هزینه    -5

 شود. می محاسبه و با تایید کاربر درخواست به مرحله بعدی ارجاع داده مرکزتعرفه خدمات سرویس مطابق 

 

  

 

 پیگیری درخواست از طریق سربرگ موارد، موارد باز مطابق شکل زیر قابل انجام خواهد بود: -6
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 با انتخاب مشاهده جزییات درخواست میزان پیشرفت درخواست مطابق شکل زیر نشان داده خواهد شد.

 

درخواست دانشجو/پژوهشگر برای استاد راهنما ارسال  به صورت کلی مراحل گردش کار درخواست به این صورت است که 

شده و پس از تایید ایشان به معاونت اجرایی مرکز ارسال خواهد شد. درخواست اعضای محترم هیات علمی به صورت مستقیم  

سنجی تخصیص سرویس و تایید توسط معاونت اجرایی مرکز،  برای معاونت اجرایی مرکز ارسال خواهد شد. پس از امکان
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ارتباط   و  ارسال  کاربر  برای  سرویس  مشخصات  دانشگاه  VPN2ایمیل  خارج  از  سرویس  به  دسترسی  منظور  توسطبه   ،  

 شبکه ایجاد شده و سرویس از زمان مندرج در ایمیل قابل استفاده خواهد بود.   کارشناس


